
AVE – „Asta Vreau Eu!“

Proiect național de educație privind securitatea și 

sănătatea în mediul de muncă și orientarea elevilor 

în carieră 

Proiectul național AVE – „Asta vreau eu!“
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↗ Dezvoltarea competențelor 

emoționale, sociale și practice ale 

elevilor având ca scop îndrumarea 

acestora către meserii care corespund cu 

trăsăturile lor, pe de o parte, și cerințelor 

de pe piața muncii, pe de altă parte.

↗ Crearea unui sistem de orientare 

practică privind conștientizarea atitudinii 

preventive în mediul de muncă și 

combaterea accidentelor de muncă.

↗ Îndrumarea tinerilor către valorile 

competențelor profesionale adecvate 

realităților de pe piața muncii. 

Parteneriate între instituții publice și 

companii private. 

↗ AVE este un proiect de educare 

privind securitatea și sănătatea în 

muncă și de orientare în carieră a 

elevilor susținut de către Inspecția Muncii, 

Inspectoratele Școlare și Agenți Economici.

↗ Fondatori:

↗ Inspecția Muncii

↗ Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Sibiu

↗ Inspectoratul Școlar Județean 

Sibiu

↗ SC Marquardt Schaltsysteme 

SCS Sibiu

↗ Școala Gimnazială Slimnic

↗ Universitatea Lucian Blaga Sibiu

↗ Proiectul AVE  a fost implementat ca 

proiect pilot la Sibiu și a fost propus spre 

diseminare în următoarele județe:

↗ București

↗ Brașov

↗ Dolj

↗ Galați

↗ Neamț

↗ Arad

↗ Bihor

4. Diseminarea proiectului
3. Ce oferă AVE?

2. Care este scopul proiectului AVE?
1. Ce este  AVE?

↗ 1. Conștientizarea comportamentului 

preventiv în mediul de muncă 

↗ 2. Orientarea elevilor în carieră spre 

diferite meserii

Implementare Proiect AVE la nivel național
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Bilanț și diseminare proiect
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↗ Lecții deschise privind selectarea și 

utilizarea echipamentului de protecție 

precum și a modului de acordare a 

primului ajutor.

4. Lecție deschisă practică ITM 
pentru cadrele didactice 

↗ Instruirea elevilor privind sănătatea și 

securitatea în muncă în cadrul orelor de 

curs.

3. Prezentări SSM la Școala 
Gimnazială din Slimnic

↗ Prezentarea  modulelor de sănătate și 

securitate în muncă și pregătirea cadrelor 

didactice în vederea predării acestora la 

orele de curs.

2. Prezentarea modulelor de 
predare la clasă și instruirea 
cadrelor didactice

↗ Stabilirea modulelor de curs și a 

regulamentelor de desfășurare a 

concursurilor de creație desene și eseuri 

tematice.

1. Stabilirea modulelor de curs

Prezentări 
SSM la Școala 

Gimnazială 
din Slimnic

Proiect pilot
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↗ La sfârșitul evenimentului elevii au 

fost premiați cu produse promoționale 

inscripționate cu însemnele companiei 

Marquardt.

↗ Elevii au fost foarte receptivi față de 

angajații Marquardt și au oferit un 

feedback util pentru viitoare acțiuni.

4. Cadoul Marquardt

↗ Tutorele programului de Școală 

Duală a prezentat elevilor beneficiile 

oferite de compania Marquardt și 

programa anuală a acestui tip de 

învățământ.

3. Prezentare Sistem

Școală Duală

↗ Istoria companiei Marquardt a fost 

prezentată elevilor încă de la începutul 

activității în Sibiu cât și începutul activității 

firmei mamă din Germania. 

↗ Copiii au făcut cunoștință cu 

componentele Marquardt și au putut testa 

diferite produse (volan, consolă de bord, 

schimbător de viteză automat, reglor 

scaun și chei auto) în cadrul prezentării.

2. Caravana meseriilor

↗ Proiectul Pilot a avut loc în data de 

02.11.2017 la Școala Gimnazială Slimnic.

↗ La acest proiect au participat elevi 

împărțiți în 4 grupe (elevi ai claselor a V-

a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a).

1. Școala Gimnazială Slimnic

Proiectul național AVE – „Asta vreau eu!“

Caravana 
meseriilor 
la Slimnic

Proiect pilot
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↗ La sfârșitul vizitei în companie, elevii 

au fost recompensați cu Diploma 

Marquardt și cu produse promoționale 

personalizate.

4. Diploma Marquardt

↗ In cadrul atelierului de practică elevii 

au simulat, sub supravegherea tutorelui 

atelierului de Școală Duală, diferite 

meserii precum cea de: Strungar, Frezor 

și Sculer-Matrițer.

↗ Simularea meseriei s-a finalizat cu 

asamblarea părților componente ale unei 

miniaturi reprezentând o mașină de 

frezat.

3. Simularea unei meserii în 
atelierul Școlii Duale Marquardt

↗ Elevii au avut posibilitatea să viziteze 

atât secțiile de producție precum: Secția 

Asamblare, Secția Electronică, Secția 

Injecție Mase Plastice și Secția 

Vopsitorie; dar și Departamentul de 

Cercetare și Dezvoltare.

↗ Atât în secțiile de producție cât și în 

Departamentul de Cercetare și 

Dezvoltare, elevilor le-au fost prezentate 

echipamentele de lucru și produsele finite 

gata de livrare către clienți.

2. Vizita elevilor în Producție

și Departamentul Cercetare –

Dezvoltare

↗ Vizita elevilor în cadrul companiei 

Marquardt a început cu o instruire 

generală în domeniul securității și 

siguranței în muncă.

1. Instruire SSM în cadrul

companiei

Proiectul național AVE – „Asta vreau eu!“

Vizite la 
companiile 

din Sibiu

Proiect pilot
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↗ La Școala Gimnazială din Slimnic 

copiii se pot fotografia cu Panoul 

personalizat AVE, care a rămas în 

școala din Slimnic până la următorul 

eveniment.

↗ În cadrul proiectului au fost implicați 

elevi care au avut posibilitatea de a 

pune în practică noțiunile de prevenire în 

mediul lucrativ și de a experimenta o 

meserie timp de o zi în diferite instituții 

cum ar fi:

↗ Aeroportul Sibiu, ISU, Primăria 

Slimnic, Simpa, Boromir și 

compania Marquardt.

↗ În data de 21.11.2017 a avut loc la 

Slimnic bilanțul întregului eveniment, 

unde au participat reprezentanți ai 

instituțiilor, profesori, elevi, părinți, 

parteneri și presă locală.

4. Panoul AVE

1. Branding - AVE
2. Bilanț - AVE

1. Elevi participanți în cadrul
proiectului AVE

Bilanțul
proiectului 

AVE în 
județul Sibiu

Proiect pilot
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Kick-off 

Meeting

Ian Feb Mar Apr Mai Iun Sept Oct Nov Dec
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proiectului și 
definitivarea 
schemei de 
implementare

Parteneriate

Stabilirea 
partenerilor / 
lansarea invitației 
si încheierea 
protocoalelor de 
colaborare

Elaborarea  
metodologiei de 
implementare a 
proiectului

Lansare 

proiect

Lansarea 
oficială a 
proiectului AVE 
în cadrul 
județelor 
participante

Design-ul și 
lansarea unei 
campanii de 
marketing 
pentru 
popularizarea 
proiectului

Etape 

proiect

Pregătirea 
modulelor de curs

Stabilirea 
regulamentelor de 
desfășurare a 
concursurilor de 
creație – desene și 
eseuri tematice

Stabilirea 
grupului țintă 
format din elevi –
școala gimnazială

Stabilirea 
etapelor 
referitoare la 
caravana 
meseriilor de către 
agenții economici

Formarea 

cadrelor 

didactice

Formarea 
cadrelor 
didactice în 
vederea predării 
modulelor la 
clase

Pregătirea 
materialelor 
promoționale 
ale proiectului

Etapa 

Pregătitoare 

(I)

Stabilirea 
entităților care vor 
susține lecțiile 
practice deschise 
privind 
identificarea și 
utilizarea corectă a 
echipamentului de 
protecție și 
acordarea primului 
ajutor

Stabilirea datelor 
de desfășurare a 
lecției deschise din 
luna octombrie

Promovare 
proiect în mass 
media

Etapa 

Pregătitoare 

(II)

 Informare 
privind 
desfășurarea 
etapelor 
programului 
educațional

Predare 

module si  

însușire 

cunoștințe

Predarea 
modulelor de curs 
la clasele selectate 
din cadrul grupul 
țintă a proiectului

Lecții deschise 
privind selectarea 
și utilizarea 
echipamentului de 
protecție precum 
și a modului de 
acordare a 
primului ajutor

Lansarea 
concursurilor de 
creație – desene și 
eseuri tematice

Desfășurarea 
caravanelor de 
meserii de către 
agenții economici

Lansarea si 

desfășurare

a proiectului

Desfășurarea 
vizitelor elevilor la 
agenții economici

Evaluarea primei 
etape și stabilirea 
următorilor pași 
de implementare

Conferință de 
presă și ceremonie 
de încheiere

Premierea 
câștigătorilor din 
cadrul 
concursurilor 
organizate

Concluzii

Evaluarea 
modului în care 
a fost 
implementat 
proiectul AVE și 
elaborarea unui 
raport final 
privind 
concluziile 
referitoare la 
acest proiect

Propuneri de 
îmbunătățire și 
diseminare la 
nivel județean / 
național a 
proiectului

Calendar implementare proiect
2018

Diseminare 
proiect
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Pachete de lucru

Mijloace de promovare / Finanțe

Elaborarea metodologiei pentru punerea în practică a proiectului

Adaptarea condițiilor legislative cadru

Teme

comune

Participanți

Echipa de proiect

Marketing
Cadre didactice/Formatori

Calificarea

Programe cadru de consiliere 

a elevilor

Conținut

• Definire • Definire • Definire

AVE – proiect pilot Sibiu
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Echipa de proiect la nivel național

Marketing
Cadre didactice/Formatori

Calificarea

Programe cadru de consiliere 

a elevilor
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↗ Dezvoltarea unei colaborări strânse 

între instituții și companiile private prin:

↗ Vizite organizate anual în 

cadrul companiilor

↗ Organizarea de workshop-uri 

în cadrul firmelor

↗ Organizarea de discuții anuale 

în cadrul instituțiilor școlare 

între reprezentanții companiilor 

și elevi 

ITM - Școală 

Școală - Companie

↗ Organizarea de activități în cadrul 

instituțiilor școlare

↗ Workshop-uri cu teme pe SSM 

cu asistență oferită de 

specialiști SSM

↗ Prezentarea unor clipuri video 

(cum putem preveni 

accidentele la muncă) și 

norme SSM

Școală - Elevi

↗ Introducerea în școli a cel puțin 2 

ședințe în timpul anului școlar pentru

↗ O mai bună informare a 

părinților despre noile 

posibilități și oportunități 

↗ Prezentarea la orele de 

dirigenție a unor clipuri video 

sau prezentări cu meseriile de 

interes național.

ITM - Companie

↗ Continuarea colaborări pe termen 

lung și implementarea de noi proiecte în 

sprijinul comunității prin

↗ Discuții anuale cu scopul de a 

planifica activități comune

Proiectul național AVE – „Asta vreau eu!“

AVE – NATIONAL - PARTENERIATE 


